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Pavasaris jau čia!
Pasidžiaukime mūsų gimnazijos mokinių darbeliais

;

Mėnesio interviu

2017 m. kovas
„VARPELIS“

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet buvo renkamas Garbės gimnazistas. Šiemet juo
išrinktas 4g klasės gimnazistas PAULIUS PAŠAKARNIS. Paulius maloniai sutiko atsakyti į
kelis mūsų klausimus.
1. Ką tau reiškia šis įvertinimas?
Man šis įvertinimas reiškia labai daug, nes tai yra 2 metų darbo įvertinimas, o būti įvertintam visada
smagu.

2. Kaip manai, kuo išskirtinė Linkuvos
gimnazija?
Linkuvos gimnazija yra išskirtinė tuo, kad čia niekas
nėra „voliojama į vatą“, viskas sakoma, kaip yra. Išskirtinė
savo mokytojais, kurie yra puikūs specialistai ir labai atidžiai
atlieka savo darbą ruošdami mokinius.

3. Kokių turi planų, svajonių? Ką norėtum
studijuoti?
Planų yra daug, bet kol kas norėčiau juos pasilikti sau.
Po mokyklos galvoju studijuoti orlaivių pilotavimą arba
skrydžių valdymą VGTU universitete.

4. Ko
labiausiai
gimnaziją?

pasiilgsi

palikęs

Labiausiai turbūt pasiilgsiu bendraklasių, klasės šurmulio, prabėgusių akimirkų, valgyklos maisto,
jausmo, kad mokykloje gali būti savimi.

5. Kas labiausiai įsiminė iš visų mokslo metų?
Labiausiai įsiminė įvairios ekskursijos į užsienio šalis, be abejonės, tradicinis spektaklis, olimpiados.

6. Ko palinkėtum mokytojams, mokiniams, savo bendraklasiams?
Mokytojams palinkėčiau toliau būti tokiems kantriems ir ištvermingiems atliekant savo darbą, o
mokiniams palinkėčiau visada siekti savo tikslo, nesvarbu kaip sunku bebūtų ir niekada nežiūrėti atgal.

Kalbino lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Danguolė Romanovienė
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Mūsų gimnazijos pasiekimai
Po visų olimpiadų pasigerėkime mokinių pasiekimais

Biologijos olimpiada:
Trečioji vieta: Irmantė Samuitytė, 1ga kl.
Antroji vieta: Kornelija Kinkevičiūtė, 2gb kl.

Meninio skaitymo konkursas:

Antroji vieta: Faustina Juzėnaitė, 2gb kl.

5–8 kl.:

Pirmoji vieta: Ieva Kulkytė, 3gb kl.

Pirmoji vieta: Šarūnas Pukevičius, 8b kl.

Pirmoji vieta: Živilė Aušraitė, 3gb kl.

9–12 kl.:

Chemijos olimpiada:

Trečioji vieta: Vakaris Balčiūnas, 1gb kl.

Trečioji vieta: Marija Kacilevičiūtė, 1ga kl.

Trečioji vieta: Toma Bučaitė, 3gb kl.

Pirmoji vieta: Eimilė Mackevičiūtė, 3gb kl.

Lietuvių kalbos olimpiada:

Antroji vieta: Živilė Aušraitė, 3gb kl.

Trečioji vieta: Ieva Kulkytė, 3gb kl.

Trečioji vieta: Ieva Kulkytė, 3gb kl.

Matematikos olimpiada:

Fizikos olimpiada:

Antroji vieta: Nojus Strockis, 5b kl.

Pirmoji vieta: Paulius Pašakarnis, 4g kl.

Trečioji vieta: Matas Jaskevičius, 5b kl.
Trečioji vieta: Gabrielė Meškonytė, 7a kl.

Informacinių technologijų teksto
rinkimo konkursas:

Antroji vieta: Ugnė Zinkevičiūtė, 8a kl.

Pirmoji vieta: Denis Valiulis, 6b kl.

Trečioji vieta: Austėja Makarevičiūtė, 2ga kl.

Trečioji vieta: Gabrielė Meškonytė, 7a kl.

Antroji vieta: Karolis Stanevičius, 2gb kl.

Antroji vieta: Ronaldas Kanapeckas, 8a kl.

Geografijos olimpiada:
Pirmoji vieta: Živilė Aušraitė, 3gb kl.

Anglų kalbos olimpiada:
Pirmoji vieta: Jogaila Jarašūnas, 3ga kl.

Trečioji vieta: Greta Samuitytė, 8b kl.
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Ką tik skaitėte mūsų Garbės gimnazisto interviu – jis trejus metus buvo mūsų mokyklos
prezidentas. Pauliaus prezidentinis darbas eina į pabaigą. Gimnazijoje įvyko naujo
prezidento rinkimai. Dabar turėsime prezidentę – ja tapo 2ga klasės gimnazistė
AUSTĖJA MAKAREVIČIŪTĖ. Pakalbinome naująją prezidentę.
1. Tikėjaisi tokių rezultatų ir ką jie tau reiškia?
Jei nuoširdžiai, tokių rezultatų tikrai nesitikėjau, nes kartu su manimi kandidatavo labai stipri ir idėjų
kupina mergina. Šis prezidento vardas man pirmiausiai
yra didžiulė atsakomybė ir garbinga pareiga, o mokinių
pasitikėjimas manimi ir jų tikėjimas, jog esu verta šio
vardo – be galo malonus įvertinimas, skatinantis
pasitempti ir nenuvilti nei vieno gimnazijos
bendruomenės nario.

2. Kokie ateities planai?
Į šį klausimą man vis dar sunku atsakyti konkrečiai, nes
mane domina ne viena sritis, o kuri visgi nulems mano
ateities planus, tikiuosi atrasti jau visai netrukus. Dabar
pagrindinis ateities planas – siekti puikių mokymosi
rezultatų.

3. Kokią komandą norėtum šalia savęs
matyti?
Gimnazijos mokinių parlamentas jau yra nuostabi komanda, kurios nare buvau ne vienerius metus. Tai
iniciatyvių, entuziastingų, nesavanaudiškų ir visada turinčių įdomių idėjų galvose komanda. Svajonių
komanda.

4. Kas tave skatina būti tokia aktyvia ir puikiai mokytis?
Nuo pat mažens šeima visada mane skatino imtis man patinkančių veiklų, palaikė ir ragino siekti gerų
rezultatų, už tai esu jiems labai dėkinga. Prie to prisidėjo ir geriausi draugai bei klasė, kurie neleisdavo
nuleisti rankų. Na ir kitas, labai svarbus dalykas yra mokytojai ir nuo mažens jaunimo centre sutikti
žmonės, kurie sugeba įkvėpti ir atiduoda dalį savęs. Visa tai man ir neleidžia sustoti.

5.
Kokią įsivaizduoji gimnaziją po dešimties
metų?
Gimnaziją aš įsivaizduoju, kaip gražią, modernią mokyklą,
tačiau, kad ir kaip skubėtų metai, gimnazija turi išlaikyti savo
pagrindinę vertybę – tradicijas, nes čia mokosi nuoširdūs ir
pareigingi moksleiviai, o juos moko nuostabūs mokytojai –
didžioji dalis jų atlaikė gyvenimo smūgius ir nebijo
susigrumti su jiems metamais iššūkiais, įgyvendinant jaunimo
siekius.
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